
 

 
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU  

PIŁKI SIATKOWEJ 

 

 

 

 

NA SEZON 2021/2022 

 

  
 

 

  
 

 

(zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 13 maja 2021 r.) 

 

 



 

Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie: 

 ŁZPS – Łódzki Związek Piłki Siatkowej 

 WGiE – Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS 

 PZPS – Polski Związek Piłki Siatkowej 

 SMS – Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku i Spale 

 OSEKiZ – Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS 

Ilekroć jest mowa o zawodniku, należy przez to rozumieć również zawodniczkę chyba, że jest 

to wyraźnie wyłączone 

 

§ 1 

Informacje Ogólne 

 
Niniejszy Komunikat Organizacyjny dotyczy opłat regulaminowych oraz wymagań 

szczegółowych podczas trwania rozgrywek organizowanych przez Łódzki Związek Piłki 

Siatkowej, w sezonie 2020/2021. 

 

 

§ 2 

Zgłoszenia do rozgrywek 
 

1. Wpisowe do rozgrywek: 

Kategoria wiekowa Wysokość wpisowego 

 
w przypadku zgłoszenia pierwszego F-02 na 

trzy i więcej dni roboczych przed 

rozpoczęciem rozgrywek 

w przypadku zgłoszenia pierwszego F-02 na 

dwa i mniej dni roboczych przed rozpoczęciem 

rozgrywek (za każdy zespół) 

Senior III Liga 300 zł * 450 zł 

Senior Puchar Polski opłata nie będzie pobierana 

Junior 250 zł * 375 zł 

Junior młodszy 200 zł * 300 zł 

Młodzik 100 zł * 200 zł 

* W rozgrywkach młodzieżowych, w przypadku zgłoszenia min. 2 zespołów w danej 

kategorii wiekowej, opłata za zgłoszenie do rozgrywek w tej kategorii, będzie 

pobierana za jeden zespół. 

2. W sezonie 2020/2021 obowiązują następujące roczniki młodzieżowe:  

a. Junior  – ur. 01.01.2003 i młodsi;  

b. Junior młodszy – ur. 01.01.2005 i młodsi; 

c. Młodzik  – ur. 01.01.2007 i młodsi. 

 

 

§ 3 

Kluby 
 

1. Opłata za wydanie licencji klubowej - 200 zł 

2. Kaucja dla klubów uczestniczących po raz pierwszy w rozgrywkach woj. Łódzkiego – 

zgodnie z § 2 pkt 16 Regulaminu Rozgrywek - 1 500 zł 

 

 

 



§ 4 

Zawodnicy – rejestracja, wyrejestrowanie wydawanie licencji zawodniczej, 

zmiana barw klubowych 
 

1. Rejestracja zawodnika w OSEKiZ: 

a. senior - 50 zł 

b. junior - 30 zł 

c. junior młodszy - 20 zł 

d. młodzik - 15 zł 

  Opłatę za zarejestrowanie zawodnika pobierana jest w zależności od roku urodzenia. 

2. Wyrejestrowanie zawodnika do klubu z województwa łódzkiego: 

a. senior - 50 zł 

b. junior - 30 zł 

c. junior młodszy - 20 zł 

d. młodzik - 15 zł 

  Opłatę za wyrejestrowanie zawodnika pobierana jest w zależności od roku urodzenia. 

3. Wyrejestrowanie z ewidencji zawodnika, przechodzącego do klubu spoza 

województwa łódzkiego (bez względu na rok urodzenia) - 100 zł 

4. Wydanie licencji zawodniczej wg poniższych kategorii: 

a. senior (licencja uprawnia również do udziału w rozgrywkach we wszystkich  

w kategoriach młodzieżowych) - 50 zł 

b. junior (licencja uprawnia również do udziału w rozgrywkach w kategoriach 

junior młodszy i młodzik) - 30 zł 

c. junior młodszy (licencja uprawnia również do udziału w rozgrywkach w 

kategoriach młodzik) - 20 zł 

d. młodzik - 10 zł 

5. Wydanie licencji zawodniczej dla zawodnika grającego po zmianie barw klubowych: 

a. senior - 400 zł 

b. junior - 250 zł 

c. junior młodszy - 200 zł 

d. młodzik - 100 zł 

Opłatę za licencję zawodnika grającego po zmianie barw klubowych pobierana jest  

w zależności od roku urodzenia i uprawnia do udziału w rozgrywkach we wszystkich 

kategoriach wiekowych. 

6. Wydanie licencji zawodniczej dla zawodnika grającego na podstawie Certyfikatu 

PZPS – wypożyczenie na jeden sezon – jest to ¼ opłat wymienionych w pkt. 5, tj:  

a. senior - 100 zł 

b. junior - 62,50 zł 

c. junior młodszy - 50 zł 

d. młodzik - 25 zł 

Opłatę za licencję zawodnika grającego na podstawie Certyfikatu PZPS – 

wypożyczenie na jeden sezon, pobierana jest w zależności od roku urodzenia  

i uprawnia do udziału w rozgrywkach we wszystkich kategoriach wiekowych. 

7. Zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS pkt VIII.3 przy potwierdzaniu 

ważności licencji oraz certyfikatów zawodników objętych w sezonie 2018/2019  

i 2019/2020 szkoleniem w kadrach wojewódzkich WZPS-ów jest pobierana opłata: 

a. w przypadku transferów definitywnych w wysokości 500zł. 

b. w przypadku czasowej zmiany barw klubowych w wysokości 250zł. 

8. Termin dokonywania zmiana barw klubowych, określony będzie w Komunikacie 

Organizacyjnym PZPS. 



§ 5 

Trenerzy, masażyści 
 

1. Licencja trenera dla osób, które zaliczą szkolenie licencyjne - 100 zł 

2. Licencja trenera w przypadku pierwszego jego wydania - 150 zł 

3. Licencja trenera dla osób, które nie zaliczą szkolenia licencyjnego - 300 zł 

4. Licencja masażysty - 100 zł 

 

 

§ 6 

Piłki do gry 
 

W rozgrywkach wojewódzkich obowiązywać będą n/w piłki: 

 - MOLTEN V5M 5000 

 

 

§ 7 

Opłaty za zmiany terminów rozgrywania spotkań 
 

1. Zmiana terminu spotkania wyznaczonego zgodnie z komunikatem Wydziału 

Rozgrywek: 

a. do 14 dni przed planowanym spotkaniem, w danej klasie rozgrywkowej: 

 za pierwsze przełożenie spotkania   

  - opłata nie będzie pobierana 

 za drugie przełożenie spotkania  - 20 zł 

 za trzecie i kolejne przełożenie spotkania - 50 zł 

b. do 7 dni przed planowanym spotkaniem - 50 zł 

c. w terminie krótszym niż 7 dni  - 200 zł 

2. Za powtórne pisanie komunikatu lub aneksu do niego, powstałe z winy klubu, albo 

pisanie na jego wniosek wynosi 300 zł. 

 

 

§ 8 

Wycofanie się zespołu z rozgrywek 
 

1. Za wycofanie lub zgłoszenie zespołu do rozgrywek: 

a. po wydaniu komunikatu przed ich rozpoczęciem: 

 na 7 dni przed ich rozpoczęciem  - 400 zł 

 na 8 - 14 dni przed ich rozpoczęciem  - 300 zł 

 na 15 - 30 dni przed ich rozpoczęciem   - 200 zł 

b. po ich rozpoczęciu i w trakcie ich trwania  - 600 zł 

2. Za wycofanie zespołu z rozgrywek na podstawie decyzji WGiE (trzykrotne oddanie 

meczu walkowerem)   - 700 zł. 

 

 

 

 

 

 



§ 9 

Taryfikator kar i opłat finansowych za naruszenie Przepisów Gry oraz 

Regulaminów Rozgrywek ŁZPS i PZPS 
 

 

1. Nie wywiązanie się z obowiązków gospodarza zawodów: 

a. brak piłek do meczu i rozgrzewki (niezależnie od możliwości walkower dla 

przeciwnika) - do 100 zł 

b. brak przygotowania boiska, siatki, linii, antenek, tablicy wyników, miejsca dla 

sędziów, odpowiedniego oświetlenia itp. - do 150 zł 

c. brak porządku na widowni - do 500 zł 

d. brak odpowiedniej szatni dla sędziów oraz zespołów przyjezdnych - do 150 zł 

e. brak opieki medycznej lub apteczki na zawodach - do 150 zł 

f. brak protokołów zawodów - 100 zł 

g. brak powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem, o terminie i miejscu 

zawodów - 50 zł 

2. Nieprawidłowy strój lub brak przepisowej numeracji na koszulce, brak oznaczenia 

kapitana - 30 zł (za pojedynczego zawodnika). 

3. Niedostarczenie protokołów w terminie - 50 zł. 

4. Za udział w zawodach nieuprawnionego zawodnika - 600 zł (niezależnie od innych 

konsekwencji regulaminowych - walkower dla przeciwnika). 

5. Za spóźnienie się na zawody z nieusprawiedliwionych powodów - 100 zł. 

6. Za niestawienie się na zawody: 

a. spotkania klasy wojewódzkiej we wszystkich kategoriach wiekowych  

i rozgrywkowych - wysokość kosztów obsady sędziowskiej, jakie poniósł 

gospodarz zawodów, jednak nie mniej niż 500 zł. Koszt obsady sędziowskiej 

zostanie przekazana przez ŁZPS, gospodarzowi spotkania; 

b. turnieje mistrzowskie różnych szczebli we wszystkich kategoriach wiekowych 

i rozgrywkowych - 700 zł.  

7. Za brak zorganizowania zawodów: 

a. spotkania klasy wojewódzkiej we wszystkich kategoriach wiekowych  

i rozgrywkowych – 500 zł, a w przypadku wcześniejszego odwołania 

zawodów – 200 zł; 

b. turnieje mistrzowskie różnych szczebli we wszystkich kategoriach wiekowych 

i rozgrywkowych – 1 200 zł.  

8. Za oddanie meczu walkowerem – 500 zł. 

9. Za odmowę organizacji turnieju uzgodnionego uprzednio przez przedstawiciela WGiE 

z organizatorem, zgodnie z obowiązkiem nałożonym w Komunikacie Rozgrywek – 

1.200,00 zł. Opłata zostanie przekazana klubowi, który w zastępstwie zorganizuje 

turniej (w koszty wchodzą m.in. ekwiwalent sędziowski, wynajem hali sportowej, 

opiekę medyczną i techniczną, wodę itp.). 

10. Za brak posiadania wymaganych dokumentów rejestracyjnych (zgłoszenia) po 

zarejestrowaniu drużyny do rozgrywek wojewódzkich - 100 zł. 

11. Za zarejestrowanie zawodnika w OSEKiZ bez wymaganych dokumentów, 

określonych w Regulaminie Rozgrywek - 100 zł. 

 

 

 

 

 



§ 10 

Rozpatrywanie protestów, odwołań 
 

Wniesienie protestu do ŁZPS - 600 zł – kaucja 

 

 

§ 11 

Sprawy sędziowskie 
 

1. Koszt certyfikatu sędziego ŁZPS - 100 zł 

2. Ekwiwalent sędziowski – wszystkie stawki sędziowskie są kwotami brutto. 

Rodzaj rozgrywek 

Miejsce 

rozgrywania 

zawodów 

Funkcja 

sędziego 

Stawki za 

pojedynczy mecz 

Stawki turniejowe 

(od 2 do 3 spotkań  

w ciągu 1 dnia) 

Stawki turniejowe 

(4 i więcej spotkań  

w ciągu 1 dnia) 

III Liga Kobiet 

Puchar Polski Kobiet 

(rundy wojewódzkie) 

- 

Sędzia I 

Sędzia II 
158,00 237,00 

Sekretarz 

Liniowy 
120,00 180,00 

Główny - 150,00 

III Liga Mężczyzn 

Puchar Polski Mężczyzn  

(rundy wojewódzkie) 

- 

Sędzia I 

Sędzia II 
180,00 270,00 

Sekretarz 

Liniowy 
130,00 195,00 

Główny - 150,00 

Rozgrywki Młodzieżowe 

Juniorki,  

Juniorzy,  

Juniorki Młodsze 

Juniorzy Młodsi 

Młodziczki,  

Młodzicy 

zawody 

odbywają się na 

terenie miasta, w 

którym Sędzia 

jest zameldowany 

(zamieszkuje) 

Sędzia I 

Sędzia II 
85,00 

100,00 120,00 
Sekretarz 

Liniowy 
70,00 

Główny - 130,00 

dojazd Sędziego 

do miejsca 

zawodów nie 

przekracza 

odległości 20 km 

Sędzia I 

Sędzia II 
100,00 

110,00 130,00 
Sekretarz 

Liniowy 
80,00 

Główny - 140,00 

dojazd Sędziego 

do miejsca 

zawodów nie 

przekracza 

odległości 50 km 

Sędzia I 

Sędzia II 
110,00 

120,00 140,00 
Sekretarz 

Liniowy 
90,00 

Główny - 150,00 

dojazd Sędziego 

do miejsca 

zawodów 

przekracza 

odległości 50 km 

Sędzia I 

Sędzia II 
120,00 

130,00 150,00 
Sekretarz 

Liniowy 
100,00 

Główny - 160,00 

 

3. Ilość sędziów nominowanych na zawody będzie następująca: 

a. Rozgrywki wojewódzkie Seniorów:  

 pojedyncze mecze – Sędzia I, Sędzia II oraz Sędzia Sekretarz; 

 zawody turniejowe – Sędzia Główny oraz po 3 sędziów na każde 2 mecze; 



b. Rozgrywki młodzieżowe: 

 pojedyncze mecze – Sędzia I, Sędzia II oraz Sędzia Sekretarz 

 zawody turniejowe do półfinałów włącznie: 

 do 4 spotkań na sektorze – po 3 sędziów na sektor, przy czym jeden  

z sędziów turnieju będzie pełnił funkcję Sędziego Głównego; 

 5 i więcej spotkań na sektorze – po 4 sędziów na sektor, przy czym 

jeden z sędziów turnieju będzie pełnił funkcję Sędziego Głównego; 

 Zawody turniejowe finałowe: 

 Sędzia Główny na cały turniej 

 po 3 sędziów na każdy sektor, na każdą połowę dnia (tj. przed 

południem i po południu). Jeżeli w ciągu dnia rozgrywane  

są 3 spotkania kolejno po sobie, wówczas delegowana jest jedna ekipa. 

c. Na turniejach finałowych, dopuszcza się nominowanie Sędziów Linowych. 

Wówczas szczegóły dot. kosztów obsady pomocniczej, będą ustalane  

z Organizatorami zawodów 

4. W przypadku organizacji turnieju finałowego (lub dodatkowego o awans do 

Ćwierćfinałów MP) przez zespół / zespoły wyznaczone w pierwszym Komunikacie 

Rozgrywek, koszt obsady sędziowskiej będzie współfinansowany przez wszystkie 

zespoły uczestniczące w turnieju finałowym, we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Wówczas: 

a. wszystkie zespoły uczestniczące w rundzie finałowej będą obciążone przez 

ŁZPS kosztami obsługi sędziowskiej, pod rygorem wykluczenia zespołu z tego 

turnieju; 

b. koszty obsługi sędziowskiej będzie uregulowany przez ŁZPS; 

c. ŁZPS na 10 dni przed zawodami, obciąży każdy zespół kosztami obsługi 

sędziowskiej, z 7 dniowym termin płatności (liczyć się będzie data wpływu 

środków na konto lub kasy ŁZPS). W przypadku braku uregulowania kwoty  

w terminie, zespół będzie wykluczony, a jego miejsce zastąpi kolejny zespół 

wg klasyfikacji po rundzie zasadniczej, który wyrazi chęć udziału i pokrycia 

kosztów za zespół wykluczony; 

d. w przypadku organizacji turnieju finałowego przez inny zespół, wybrany  

w drodze losowanie innego niż określonego w Komunikacie Rozgrywek dla 

danej kategorii wiekowej, konkursu lub zgłoszenia się kolejnego zespołu 

chętnego zorganizować turniej – zapisy dot. wspólnego współfinansowania nie 

mają zastosowania. 

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie oraz w innych komunikatach 

szczegółowych, wszystkie sprawy rozstrzygane będą na podstawie: 

a. komunikatów i decyzji WR, innych wydziałów, Zarządu lub jego Prezydium 

b. komunikatów i regulaminów PZPS 

c. statutu Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej oraz regulaminów pracy 

poszczególnych wydziałów. 

2. Zarząd ŁZPS zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Komunikatu 

Organizacyjnego, po zatwierdzeniu Komunikatu Organizacyjnego PZPS przez Zarząd 

PZPS. 



3. Dane Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej: 

a. Adres korespondencyjny: 

al. Unii Lubelskiej 2 lok. 2.049 

94-020 Łódź 

b. Kontakt: Telefon: 509-022-701 

c. E-mail: 

 Biuro  – biuro@siatka-lodzkie.pl 

 Wydział Gier i Ewidencji  

 dot. rozgrywek  – rozgrywki@siatka-lodzkie.pl 

 dot. ewidencji  – ewidencja@siatka-lodzkie.pl 

 Wydział Sędziowski – obsady@siatka-lodzkie.pl 

strona internetowa: www.siatka-lodzkie.pl 

d. Konto bankowe ŁZPS:  

Bank PEKAO S.A. – II Oddział w Łodzi  

34 1240 3028 1111 0000 2822 3036 

 

 

                                                                                       Za Zarząd 


